POROČILO KONCESIONARJA
o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest, urejanju javnih površin in opravljanju drugih komunalnih del na območju
Občine Vransko v letu 2016

Koncedent:

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305 Vransko

Koncesionar: ENERGETIKA PROJEKT d.o.o.
Vransko 66
3305 Vransko
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Uvod
Dne 31.12.2015 je bila med Občino Vransko kot koncedentom in družbo Energetika Projekt d.o.o.
kot koncesionarjem podpisana koncesijska pogodba št. 4303-11/2015-03 o izvajanju obvezne
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, urejanju javnih površin in
opravljanju drugih komunalnih del. Čas trajanje koncesije je eno leto s pričetkom 01.01.2016.
Gospodarska javna služba obsega:
•
•
•

vzdrževalna dela na kategoriziranih občinskih cestah, za njihovo ohranjanje v dobrem
stanju, zagotavljanju prometne varnosti in prevoznosti
nadzor nad stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu
vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah

Redno vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje drugih prometnih površin, bankin, brežin in objektov
odvodnjavanja.
Poleg tega obsega javna služba tudi zimsko službo, vzdrževanje vertikalne in horizontalne
prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav, objektov ter zagotavljanje
preglednosti.
Ob naravnih nesrečah koncesionar odpravi vzroke, zaradi katerih je oviran in ogrožen promet ali
zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode. V kolikor to ni mogoče, označi
ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje
ceste ter čim prej vzpostavi prevoznost ceste.
Energetika Projekt d.o.o. ima za izvajanje koncesijske pogodbe zagotovljeno vso opremo ter
materiale.
Družba Energetika Projekt d.o.o., kot koncesionar je dolžna na podlagi 7. člena koncesijske
pogodbe koncedentu Občini Vransko poročati o izvajanju gospodarske javne službe v preteklem
letu. Vsebina poročila poslovanja v preteklem letu zajema vse elemente poročanja in ostala
pomembna dejstva in aktivnosti, ki so se izvajala v okviru GJS.

Dela rednega vzdrževanja
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega naslednje aktivnosti:
•
•

pregledniška služba
redno vzdrževanje prometnih površin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redno vzdrževanje bankin
redno vzdrževanje odvodnjavanja
redno vzdrževanje brežin
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
redno vzdrževanje vegetacije
zagotavljanje preglednosti
čiščenje cest
redno vzdrževanje cestnih objektov
intervencijski ukrepi
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Urejanje ostalih javnih površin in opravljanje ostalih komunalnih del obsega naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skrb za javno snago na javnih površinah
sodelovanje (pobiranje in odvoz smeti-manjši večji kosi) na čistilnih akcijah
urejanje ekoloških otokov
plakatiranje - 23 plakatnih mest
priprava in postavitev večjih reklamnih panojev
sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih, ter državnih praznikih – redarstvo
sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih, ter državnih praznikih – priprava
prireditvenega prostora
izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih
priprava in označitev parkirnih mest ob prireditvah
postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
postavitev in spravilo stojnic ob občinskih prireditvah
dežurstva ob pričetku šole
sodelovanje pri pogrebnih sprevodih,
urejanje glavnega nogometnega igrišča
urejanje pomožnega nogometnega igrišča
skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije
vzdrževalno strojno inštalaterska dela skladno z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri
energije na objektih v lasti Občine Vransko
24-urna pripravljenost
24-urna pripravljenost ob morebitnih naravnih nesrečah
24-urno dežurstvo ob naravnih nesrečah
čiščenje in sanacija po naravnih nesrečah
urejanje hortikulture
zalivanje in vzdrževanje vseh cvetličnih nasadov (dnevno)
zimsko vzdrževanje - ročno čiščenje snega na javnih površinah, parkirnih mestih in pločnikih
ter posipanje
ročno čiščenje in odvoz snega v trgu Vransko
postavitev in popravilo raznih zaščitnih ograj
postavitev in popravilo raznih žičnih ograj
izdelava talnih oznak,
obnova talnih oznak
slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih naročnika in drugih javnih stavbah
slikopleskarska dela objektov PGD
ročno pometanje in čiščenje trga Vransko
ročna košnja javnih površin
strojna košnja javnih površin
strojno obrezovanje rastlinja in grmičevja
ročno obrezovanje rastlinja in grmičevja
zapore cest
novoletna okrasitev
čiščenje brežin vodotokov
strojno čiščenje in vzdrževanje javnega meteornega kanalizacijskega omrežja
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Letno poročilo o vzdrževanju cest
Energetika Projekt d.o.o. kot koncesionar za vzdrževanje občinskih cest v občini Vransko v času
od 01.01.2015 do 31.12.2016 podaja naslednje poročilo o izvedenih delih in sicer po postavkah
rednega vzdrževanja.
Skupna dolžina vseh javnih cest je km in sicer:
•
•
•

LOKALNE CESTE
ZBIRNE KRAJEVNE CESTE
JAVNE POTI in GOZDNE CESTE
JAVNEGA ZNAČAJA

26,601 km
2,195 km
80,544 km

V letu 2016 smo opravili sledeča dela v obsegu kot je navedeno v nadaljevanju:
JANUAR
V mesecu januarju so bila v rednosti 12.505,60 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije: postavitev prometnih znakov Vransko - Tešova (nevarnost
na cesti), Čeplje-nevarnost na cesti (Petre)
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, LočicaZahomce 490202, Ravne , Jakov dol 992691
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti
Krpanje udarnih jam z betonsko zmesjo
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh Lipa- Vologa-Prapreče
490112, Stari Grad- Kuhar 992571, Selo 992581, Brode-Lesar 992651, Zahomce 490202
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom- ročno: Tešova -Marelica, Tešova, PodgradKrižnik
Popravilo bankin strojno: Tešova-Marelica, Tešova, Podgrad-Križnik
Ročni prekopi bankin za iztok vode
Čiščenje linijskih rešetk, kanalet in prepustov -ročno
Čiščenje koritnic in muld - ročno
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Pobiranje smeti ob lokalni cesti Tešova-Ropasija 490124, Lipa - Vologa 490112
Čiščenje revizijskih jaškov, peskolovov-ročno
Zasipanje jaška Čeplje
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Prevoz snežne freze-Duseti
Novoletna okrasitev-skladiščenje , odvoz smreke
Pritrditev mostnic - Prekopa, Ločica
Popravilo ograje BRODE-Sončni vrtovi
Montaža kovinskih črk na KD
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
ZIMSKA SLUŽBA
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1.
2.

Zimsko vzdrževanje-ročno čiščenje snega na javnih površinah, parkirnih mestih in pločnikih ter
posipanje
Zimsko vzdrževanje-čiščenje snega s snežno frezo

FEBRUAR
V mesecu februarju so bila v rednosti 13.891,73 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
2.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Postavitev prometnih znakov
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, parkirišče
Brglez
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, LočicaZahomce 490202, Ravne , Jakov dol 992691
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola javne razsvetljave,
kontrola vodotokov, kontrola cest
Krpanje udarnih jam z betonsko zmesjo
Čiščenje peskolovov Vransko-Prapreče (001)
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh -(109)
Čiščenje in odstranjevanje vejevja iz vodotoka Slovan
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Čiščenje koritnic in muld - ročno (Vransko-Prapreče 001, Prapreče-Lipa 002, Ropasija-Vransko
004))
Čiščenje koritnic in muld - strojno (Vransko-Prapreče 001, Prapreče-Lipa 002, Ropasija-Vransko
004))
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Pobiranje smeti ob lokalni cesti 91-Prekopa-stopnik-Čeplje 992550, 490191, 992531, 02-Prapreče
-Lišpa 490112-490111, 19-Čeplje AMZS 916022, Prapreče-Lipa 490111-490112, Jakov dol (109)
Čiščenje vodnega kanala Videm Zavrte(obžagovanje, spravilo, odstranitev)
Čiščenje nadvozov nad avtocesto
Postavitev prometne signalizacije+odstranitev
Čiščenje nadvozov (obrezovanje drevja in grmičevja, - BRODE, JASOVNIK, PREKOPA,
VRANSKO
Čiščenje nadvozov ( čiščenje posipnega materiala-kanalov, dilatacij - BRODE, JASOVNIK,
PREKOPA, VRANSKO
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje in odvoz smeti na zbirni center
Urejanje ekoloških otokov
Plakatiranje - prevoz
Dostava in skladiščenje pustnega vozila
Priprava za PUST
Priprava in odstranitev prometne signalizacije PUST
Rediteljska služba PUST
Prevoz stolov iz KD v športno in nazaj-avto-voznik
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
ZIMSKA SLUŽBA
Zimsko vzdrževanje-ročno čiščenje snega na javnih površinah, parkirnih mestih in pločnikih ter
posipanje-spravilo soli iz deponij
Zimsko vzdrževanje-čiščenje snega s snežno frezo
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MAREC
V mesecu marcu so bila v rednosti 14.800,96 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Čeplje
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola cest
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah (Brode-Tešova 098, Videm
992631)
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh - (109, 107)
Postavitev in popravilo zaščitnih ograj Ločica-Limovce, Ločica-Zahomce
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Čiščenje koritnic in muld - ročno (Male Ravne- Zahomce 034, Zahomce 035, KlanceKlokočovec 086, Brce-Jakov dol 109, Osredek 022, Čeplje 021, 107)
Čiščenje linijskih rešetk, kanalet in prepustov-ročno(Prekopa-Šmartno 102, Osredek 022)
Čiščenje koritnic in muld - strojno (Male Ravne - Zahomce)
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Poravnava travnih plošč Prekopa (091)
Izdelava oporne škarpe pri mostu Brode-Selo(096)
Postavitev prometne signalizacije delo na cesti + odstranitev Ločica-Brce, Ločica Zahomce,
Brode -Selo
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje in odvoz smeti na zbirni center
Urejanje ekoloških otokov
Prevoz prakti kablov iz KD v OŠ Vransko
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

APRIL
V mesecu aprilu so bila v rednosti 15.427,71 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Čeplje
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola cest
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah (Zaplanina -Pider)
Strojno urejanje cestišča (Zaplanina-Pider)
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh - Prapreče-Lipa
Postavitev prometnih znakov- izkop, obbetoniranje
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
1.
2.

Čiščenje koritnic in muld - ročno (Klance-Klokočovec 086, Vransko-Ropasija 04, ropasija-Čreta
003, Ločica-Zaplanina 07, Ločica-Zaplanina 07,033, Ločica-Zaplanina Pider 033, ZaplaninaLimovce 07, Prapreče-Lipa 02, Merinca -Prosivnik 082)
Čiščenje linijskih rešetk, kanalet in prepustov-ročno(Ločica-Zaplanina, Vransko-Ropasija)
Čiščenje koritnic in muld - strojno (Klance Klokočovec, Ločica-Zaplanina-Pider,ZaplaninaLimovce )
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom -ročno (Kale -Drobež 042)
Odrez asfalta s premazom spoja
Postavitev prometne signalizacije delo na cesti + odstranitev Klance-Klokočovec, VranskoRopasija, Ropasija-Čreta,
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Čiščenje in sanacija po naravnih nesrečah
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje in odvoz smeti na zbirni center
Urejanje hortikulture: zatravitev površin, ureditev krožišča Čeplje
Sodelovanje na čistilnih akcijah
Košnja javnih površin-ročno
Košnja javnih površin-strojno
Urejanje ekoloških otokov
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahVTEC VRANSKO
Prevoz miz iz ZKTŠ v KD Vransko
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih
ZIMSKA SLUŽBA
Zimsko vzdrževanje-ročno čiščenje snega na javnih površinah, parkirnih mestih in pločnikih ter
posipanje-spravilo soli iz deponij
Zimsko vzdrževanje-čiščenje snega s snežno frezo

MAJ
V mesecu maju so bila v rednosti 15.085,13 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Zahomce
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode 490251
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola cest
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah (Čeplje 916241)
Priprava znakov in ureditev za prireditev folklora Vransko
Čiščenje koritnic in muld - ročno (Jevše,Stopnik)
Čiščenje linijskih rešetk, kanalet in prepustov-ročno (Stopnik,Jevše)
Čiščenje koritnic in muld -strojno(Stopnik, Jevše )
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Popravilo bankin strojno (Vransko-Prapreče 01)
Krpanje udarnih jam z vročo asfaltno maso
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
1.

Vransko-Videm(162), Vransko (Slovan), Brode (105), Stopnik (057-056), Čeplje (021)
Odrez asfalta s premazom spoja
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Montaža odbojne ograje KALE
Čiščenje in sanacija po naravnih nesrečah
Prapreče-Lipa (002), Vransko-Čreta (04), Klance-Klokočovec (086), Ločica-Limovce (07),
Ločica-Zahomce (107), Zahomce-Ravne (06), Ravne-Tabor-Dol, Osredek (022), Stopnik (056),
Stari Grad (094), Prosivnik (082), Šmartno -Podvrh (012), Videm, Klokočovec
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje smeti ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh (Vransko, Zahomce)
Odvoz v zbirni center Čeplje
Urejanje hortikulture: zatravitev površin, ureditev krožišča Čeplje
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov
Sodelovanje na čistilnih akcijah- odvoz smeti iz Jeronim 51
Postavitev in prevzem gradbenega odra Čeplje
Dostava gradbenega odra Čeplje-Vransko
Košnja javnih površin-strojno
Košnja javnih površin-strojno
Urejanje ekoloških otokov
Plakatiranje -reklamni kozolci
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahfasada športna dvorana, pleskanje kuhinje, skladišča
Prevoz govornice iz KD v Športno dvorano
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

JUNIJ
V mesecu juniju so bila v rednosti 12.538,08 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko, (priprava in dostava prometne signalizacija PGD
Vransko, prireditev ob dnevu državnosti, Vransko bloki)
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode 490251
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola cest
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na cesti Čeplje (992551)
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na cesti Tešova
Obcestna košnja mulčenje: Ločica - Zahomce (037) , Zahomce- Male Zahomce 0114, Zahomce
Javršek, Zahomce-Male Zahomce, odcep Marko, Eberlinc Dol, Zahomce Ravne, LočicaZaplanina, Zaplanina - Sp,Limovce, Zaplanina -Zg. Limovce
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Čiščenje in sanacija po naravnih nesrečah-neurje: Vransko-Tešova, Tešova Čreta (04), Ptica
Planina, Prapreče-Lipa
Vgradnja dveh cestnih dražnikov strojno Brode-izkop obcestnega jarka
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10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
1.

Popravilo bankin strojno (Prapreče-Lipa 02), (Praprče-Merinca 078), (Brode - Vransko 08),
Ropasija - Čreta 04), Vransko-Videm(162), Vransko (Slovan), Brode (105), Stopnik (057-056),
Čeplje (0221)
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Sanacija cestišča Prapreče- Vologa (02)
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje smeti ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh (Vransko, Zahomce)
Odvoz v zbirni center Čeplje
Postavitev in spravilo stojnic ob občinskih prireditvah
Priprava mlaja za prireditev ob dnevu državnosti
Priprava in označitev parkirnih mest ob prireditvah-Summer night
Skrb za javno snago na javnih površinah - SUMMER NIGHT
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov-Društvo upokojencev
Prevoz miz + govornice iz KD v Športno dvorano, PGD(prireditev ob dnevu državnosti),
prevoz skladiščnih sredstev iz ZKTŠ na čistilno napravo Brode
Košnja javnih površin-strojno
Urejanje ekoloških otokov
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahZKTŠ, barvanje grba
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

JULIJ
V mesecu juliju so bila v rednosti 12.492,06 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko, (priprava in dostava prometne signalizacije TRIS,
Briše, Brode-kolesarska pot
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode 490251
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola cest
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na cesti Selo Brode, Čeplje industrijska cona
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Brode - Tešova
Čiščenje koritnic in muld - ročno
Čiščenje propustov-ročno
Obcestna košnja mulčanje: Brode, Vransko, Osredek, Osredek-Ločica, Ločica, Jakov dol. Brce.
Poligon Brode, Tršca, Videm, Prepreče-Kale- Vologa-Lipa, Čeplje, Merinca -Prosivnik 082,
Prosivnik, Vransko - Tešova, Klance-Klokočovec
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Odstranjevanje zeli
Priprava za krpanje uadrnih jam z vročo asfaltno maso (Ločica-Limovce-Klokočovec)
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom -strojno Ločica-Zaplanina
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
1.

Skrb za javno snago na javnih površinah
Pobiranje smeti ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh (Vransko, Zahomce)
Odvoz v zbirni center Čeplje
Odstranitev mlaja
Priprava in označitev parkirnih mest ob prireditvah-Summer night
Skrb za javno snago na javnih površinah - SUMMER NIGHT
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov
Prevoz govornice iz ZKTŠ v kulturni dom Vransko
Varjenje kovinske rešetke
Košnja javnih površin-strojno
Košnja trave ob lokalnih cestah in javnih poteh (pod odbojnimi ograjami) Brode, Čeplje,
Osredek, Zahomce-Ravne, Čeplje -Prekopa, Šmartno, Brode
Urejanje ekoloških otokov
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

AVGUST
V mesecu avgustu so bila v rednosti 12.297,94 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko prekopa Šmartno, Ločicca-Zaplanina, Kale Vologa, Čeplje
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode 490251, Kale-Vologa-Lipa
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Brode Tešova (obvoz), Čeplje 916041
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah- Brode-Tešova-obvoz
Utrjevanje cestišča strojno - Brode-Tešova
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Ropsija-Čreta, Remic Punčoh,
Skok, Ropasija-Ptica Planina, parkirišče Slovan Filač, odcep Križnik 032, , Zahomce-Eberlinc
Tabor dol(Ocepek)
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Zahomce-Eberlinc Tabor
dol(Ocepek)
Utrjevanje cestišča strojno Zahomce-Eberlinc Tabor Dol
Premik stroja
Čiščenje linijskih rešetk, kanalet
Utrjevanje cestišča strojno Pider Zaplanina
Čiščenje koritnic in muld - ročno, Skok Roapsija-Planinc
Čiščenje propustov-ročno
Čiščenje propustov - strojno
Čiščenje revizijskih jaškov, peskolovov, Zahomce, Ropasija,
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Obnova cestnih obeležb-ročno
Material
Obcestna košnja-mulčenje
Ročni prekopi bankin za iztok vode
Čiščenje grafita iz cestišča ter sanacija motornega olja
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
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23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.

Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom -strojno Kale-Vologa-Lipa, Prapreče-Lipa,
Klance-Klokočovec, Prekopa-Šmartno, Skok-Ropasija Planinc
Pritrditev iz zamenjava mostnic most Prekopa-Islander
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Odvoz v zbirni center Čeplje
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov
Odvoz cevnih radiatorjev iz ZKTŠ v skladišče
Košnja javnih površin-strojno
Urejanje ekoloških otokov
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahOŠ Vransko
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

SEPTEMBER
V mesecu septembru so bila v rednosti 12.408,18 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko, Brode, Čeplje, Prekopa-Šolska pot, Petrol Vransko
poravnava znaka
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Vransko Brode 490251, Kale-Vologa-Lipa, Klance-Klokočovec, Prekopa-Šmartno
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Brode Tešova (obvoz), Čeplje 916041
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Občina Vransko
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Brode-Tešova
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Prapreče odcep Križnik (032),
Zaboršt-Stari Grad, Prapreče-Pavel Nada
Ročni prekopi bankin za iztok vode
Obrezovanje obcestnega drevja in grmičevja-strojno Zaboršt-Stari Grad, Brode-AMZS, Broderg, Vransko zahod, Prapreče, Klance-Klokočovec
Krpanje udarnih jam na asfaltnem cestišču-betonska zmes
Čiščenje koritnic in muld-ročno Prapreče-Lipa, Klance-Klokočovec
Čiščenje propustov-ročno
Čiščenje propustov, dražnikov Brode - strojno
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Popravilo poškodovanega propusta Zahomce
Čiščenje zamašenih muld in ureditev odvodnjavanja-strojno
Obcestna košnja-mulčenje, Brode-selski Graben (096), Plešnik (096), Stari Grad-Kuhar (094),
Stopnik-Jagodi-Prekopa-Stopnik, Jevše-Kokovnik, Čeplje,Prekopa, Brce-Jakov dol, TešovaČreta, Ropasija-Čreta-Prilope, Ptica Planina
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Obnova cestnih obeležb
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
1.

Skrb za javno snago na javnih površinah
Odvoz v zbirni center Čeplje
Plakatiranje TAM TAM
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov-krožišče Čeplje
Sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih ter državnih praznikih- priprava
prireditvenega prostora
Sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih ter državnih praznikih- - rediteljska služba
Prevoz miz in klopi
Košnja javnih površin-strojno
Urejanje ekoloških otokov
Dežurstva ob pričetku šole
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahVrtec Vransko, Športna dvorana
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

OKTOBER
V mesecu oktobru so bila v rednosti 15.690,01 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko, Zamenjava Prapreče, Vransko, Brode, Videm,
Jakov dol
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Ropasija Čreta
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Brode Tešova (obvoz)
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Občina Vransko, ogled na terenu -inšpektorat
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah Gorica
Vgradnja cestnih dražnikov Brode-2 kom, strojno
Gradbena dela MOST PRAPREČE
Krpanje udarnih jam na asfaltnem cestišču-betonska zmes(Tešova -Križnik)
Čiščenje muld-ročno Stopnik, Stopnik - Jevše, Jakov dol, Ropasija - Čreta, Tešova
Čiščenje propustov-ročno
Postavitev in popravilo raznih zaščitnih ograj-demontaža most Brode (AMZS)
Obcestna košnja-mulčenje, Podrigel, Brode-Tešova, Vransko
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom -strojno Brode-AMZS
Pobiranje smeti ob lokalnih cestah in javnih poteh
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Odvoz v zbirni center Čeplje
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov
Plakatiranje - reklamni kozolci
Košnja javnih površin-strojno
Prevoz prakti kablov kulturni dom-športna dvorana
Postavitev in spravilo stojnice - Rdeči križ
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8.
9.
10.
1.
2.
1.

Urejanje ekoloških otokov
Priprava za zasaditev - gred in korit
Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih v last naročnika in drugih javnih stavbahZKTŠ- Športna dvorana
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

NOVEMBER
V mesecu novembru so bila v rednosti 15.807,70 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko
Postavitev prometnih znakov
Postavitev prometnih znakov-Čeplje, Prekopa, Zaplanina
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča
LC Čreta- Tešova 490123, Ropasija -Čreta
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Občina Vransko, ogled na terenu
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom-strojno
Ročni prekopi bankin za iztok vode
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makadamskih cestah-Strah-Selenić
Krpanje udarnih jam na asfaltnem cestišču-betonska zmes Brode-Selo
Čiščenje muld-ročno - Ločica-Zahomce, odcep Marko, Male Zahomce-odcep Javršek, RavneEberlinc, Tešova, Čreta, Ločica-Zaplanina, Limovce, Brode-Selo, Selski graben, PraprečeTešova, Prapreče-Lipa, Čeplje
Čiščenje propustov-ročno
Postavitev in popravilo raznih zaščitnih ograj-Brode
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom -strojno Brode
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Odvoz v zbirni center Čeplje, odvoz listja
Zalivanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov
Prevoz miz in preprog ZKTŠ-KD
Dela- arhiv Občina Vransko
Urejanje ekoloških otokov
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Popravilo poškodovanega temelja pri javni razsvetljavi Vransko (Kropivšek)
Funkcionalni pregled
Popravilo javne razsvetljave+štarter, žarnica,
Montaža in priklop popravljene luči Stopnik
Odpravljanje napake na javni razsvetljavi, menjava varovalk
Demontaža svetilke kapelica
Pregled svetilk Stopnik
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1.

JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih

DECEMBER
V mesecu decembru so bila v rednosti 13.864,87 EUR brez DDV opravljena naslednja dela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Vzdrževanje prometne signalizacije Vransko
Postavitev prometnih znakov
Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča LC Čreta- Tešova 490123, Ropasija Čreta, Čeplje-Stopnik
Redni, občasni in izredni pregledi lokalnih cest in javnih poti- kontrola vodotokov, kontrola
ceste Občina Vransko, ogled na terenu
Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom-strojno-Mihevc Brode
Ročni prekopi bankin za iztok vode
Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
Pometanje in čiščenje trga Vransko-ročno
Postavitev obcestnih snežnih količkov
Krpanje udarnih jam na asfaltnem cestišču-betonska zmes trg Vransko
Čiščenje muld-ročno - Klance-Klokočovec, Merinca-Prosivnik, Osredek, Brce -Jakov dol,
Ločica-Zahomce
Čiščenje propustov-ročno
Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh-Ločica-Zahomce,
Ločica -Zaplanina
Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Skrb za javno snago na javnih površinah
Odvoz v zbirni center Čeplje,
Postavitev in spravilo stojnic
Novoletna okrasitev
Dostava novoletne jelka
Urejanje ekoloških otokov
Sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih-priprava prireditvenega prostora -cestni
odsek-otvoritev Tešova
JAVNA RAZSVETLJAVA
Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in
učinkovite rabe energije(čiščenje senzorja, pregledi, menjava žarnic)
Funkcionalni pregled
JAVNE PRIREDITVE
Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih
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Skupna vrednost opravljenih del je tako bila 169.809,97 EUR brez DDV.
Vzdrževanje cest potrebuje veliko sredstev, da se doseže nivo, s katerim bi potem samo nadzirali
stanje na cestah. Do takrat pa s pravim pristopom ter sprotnim odpravljanjem pomanjkljivosti,
smatramo da v zadovoljstvo vseh uporabnikov občinskih cest ta dela opravljamo uspešno.
S podanimi predlogi ter občinskimi plani pričakujemo še boljše stanje cestne infrastrukture.

Vransko, 15.03.2016

mag. Rok PENEC, direktor
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